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Nyílt ülés Sápi András osztályvezető-helyettes
dr. Kiss Mihály aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az oktatási típusú támogatások során a szociális szempontot eddig a mindenkori legkisebb
öregségi nyugdíj százalékában állapítottuk meg. ez azonban bosszú idő óta nem változott.
emiatt rendeleteinket Folyamatosan módosítani, korrigálni kell. A jelenlegi jövedelempolitikai
irányok alapján az évente dinamikusan növekedő minimálbér az a kiindulási alap, amelyik
alkalmas hosszabb távon reális szempontként működni a szociális támogatások
megállapításakor, ezért a középiskolai ösztöndíj A Békési Középiskolai Ösztö;zdO alapításáról
szóló 5/2017. (L 30.) önkonnónvzati rendelet) és a felsőoktatási ösztöndíj (A: általános iskolai
ícünílók és fLLvőokcuási haUgaíók ÖsziöncUjáról szóló 9’2009. (111. 27.) önkormányzati
rendelet) esetében is ilyen tartalmú rendeletmódositástjavasolunk.

20l8-ban látható volt. hogy a támogatások felső határaként megállapított 62.7000.- Ft miatt
igen kevesen tudták igénybe venni az ösztőndíjakat, a középiskolai ösztöndíj beadási
határidejét meg kellett hosszabbítani, a Bursa Hungariea Ösztöndíjra pedig 2001. évi indulása
óta a legkevesebben tavaly szereztek jogosultságot. Emiatt a minimálbér 54 %-ában (80.460,-
Ft,-)javasoljuk ajogosultsági határt megállapítani mindkét támogatás esetében.

Emellett a középiskolai és a Felsőoktatási ösztöndíj támogatási rendszere eddig eltérő volt: a
középiskolai ösztöndíj összege a 62.700.- Ft-os jövedelemhatárig egyöntetűen 0.000.- Ft
volt. A felsőoktatási támogatás jövedelemtől függően 3.000 — 5.000 Ft között mozgott,
amihez az állam azonos összegü támogatást tesz hozzá. Az eltérés miatt előfordult. hogy aki
10.000 Ft középiskolai ösztöndíjat kapott. az az állami támogatással együtt is csak 7.000 -

9.000 Ft-ra volt jogosult egyetemistaként. A visszásságok további elkerülése érdekében azt
javasoljuk, hogy a Felsőoktatási ösztöndíj körében is egységesen 5.000 Ft legyen a támogatási
összeg.
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A 2019. évre a szociális pénzeszközök sorában megtervezett összeg 100 fö felsőoktatási
hallgató támogatását teszi lehetövé. Ennél utoljára 201 1-ben (nagyobb gyermeklétszám
mellett) volt több pályázó ( 12). tavaly mindössze 42 fő szerzett jogosultságot. Úgy
gondoljuk, hogy a várható létszám és költségvetési forrásaink megközelítőleg egyensúlyban
lesznek.

A fentiek tükrében az alábbi rendelet-tervezetet tetjesztjük a Tisztelt képviselő-testület elé.

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.../2019. ( )
önkormányzati ren delete

Az általános iskolai tanulók és felsőoktatási hallgatók ösztöndijáról szóló
9/2009. (Ill. 27.) rendelet módosítás á ró I

(TERVEZET)

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében. az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Békés Város Önkormányzata
Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2015. (II. 14.)
önkormányzati rendelet 24. * (2) bekezdés b, pontjábczn biztosított véleménvezési jogkörében
eljáró képviselő-testületi bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
a következőket rendeli cl:

1. Az általános iskolai tanulók és felsőoktatási hallgatók ösztöndíjáról szóló 9/2009. (Ill.
27.) rendelet ‘a továbbiakban: Rendelet) 3. * (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. %‘ (3) A Képviselő-testület a páh±atok lebonvofltásával ás elbircUásával kapcsolatos
hatás/co ‘1 az Oktatási, Kulturális ás Sport Bizottságra ruházza át.

2. A Rendelet 4. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(4) Kedvező clö;né. esetén ci: ös:töncU/ tamogatas—meiteke 5.000 Ft/Izé.

3. A Rendelet 4. (5) bekezdése be]yébe az alábbi rendelkezés lép:

(5) A támogatható hallgatók szánzót ci: Önkormányzat ci pályázat kiírásával egy időben
határozza meg. Az e/hírálási szempontokat e rendelet I. melléklete tartalmazza.

4. A Rendelet 5. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Békés Város Önkormá;naua Képviselő—testületéizek Oktatási, Kulturális ás Sport
Bizottsága, az ö;zkornzánvzar által meghatározott költségvetési előirámzat keretei között, ci
Bzusct Í-Jzmgctriea FeLvőoktatási Qnkormáni:ati Qxztöndíjpálvázcti Általános Szerződési
Feltáteleiben foglaltak figrelenzbevétcláiel bonyolítja le az ősztönchjjal kapcsolatos
fHadatokat.

5. A Rendelet 6. * (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1



Elöterjesztés Békés Város Önkormányzata képviselő-testületének 2019. május 30-i ülésére

(1) A: ös:tönclU odaíiélésé;zek szociális /L’ltézelc, hogy a páházó, Vagy cl pczlvazoraÍ együtt
élők egy fó ejti/ó ;wiíó/Övecklme 1W ha/ml/ti meg ci minclenko,’i minimálbér öss:egének 51 %—
aÍ.

6. A rendelet I. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

7. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatálybu és az azt követő napon hatályát veszti.

Izsó Gábor Tárnok Lászlóné
polgáriester jegyző

A rendelet kihhdetésre került: 2019 napján.

Tánzok Lászlónó

jegicó

1. melléklet ci /2019. (.) rendeleíhe:

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálási
szempontjai

1. Alapvető szempont a felsőoktatási intézményben tanulmányaikat megkezdő,
illetve folytató hallgatók családjában az egy főre jutó nettó jövedelem.

Ennek megfelelően az alábbi pontértékeket kell alkalmazni:

1.1. A mindenkori minimálbér 20 %-áig 20 pont
1.2. A mindenkori minimálbér 21-40 %-a között 18 pont
1.3. A mindenkori minimálbér 41-54 %-a között 16 pont
1.4. A mindenkori minimálbér 55 %-a és felette O pont

2. További pontértékek a pályázó, illetve családja hátrányos helyzetéhez kötődnek.

2.1. A tanulóhoz kötődő hátrányos helyzet — gyermeket nevel, krónikus betegségben szenved,
fogyatékkal élő pontértéke: 3 pont

2.2. A szülőkhöz kötődő hátrányos helyzet (eltartottak száma három vagy annál több, a
családban íblyamatos ellátást igénylő beteg. álláskereső vagy nyugdíjas, megváltozott
munkaképességű. fogyatékkal elő nyugdíjas van)
pontédéke: I pont

2.3. Egyedülálló pontértéke: 5 pont

3. A támogatás 1. — 2. pont alapján megállapított pontértékek figyelembevételével
felállított rangsor szerint az önkormányzat által az adott évre meghatározott létszám
erejéig adható.

3



Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő—testületének 2019. május 30-i ülésére

Előzetes hatásvizsgálat

Az általános Iskolai tanulók ás lblsőoktalási hallgatók ösztöndíjáról szóló
9/2009. (Ill. 27.) rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez

A rendeletmódosítás várható hatásait a következőkben foglalhatjuk Össze:

I. Az önkormányzati rendelet hatásai:
a) társadalmi hatások: az ösztöndíjat nagyobb számban púlyázhatják meg a békési
lakosok.
b) uazdasági hatások: nincsen számottevő hatása.
c) költségvetési hatások: nincsen számottevő hatása.
d) környezeti következmények: nincsenek.
e) egészségi következményei: nincsenek.
f’) adminisztratív következmények: nincsenek.

2. Az önkormányzati rendelet meualkotásának szüksézessé2e. elmaradásának várható
következményei:

A rendelet jelenlegi tartalmában erősen korlátozza a pályázatban támogatható
Felsőoktatási hallgatók számát. módosítása több fiatal számára teremt pályázati
lehetőséget és egységes támogatást.

3. Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szüksétzes feltételek:
a) személyi Feltételek: rendelkezésre állnak.
b) szervezeti feltételek: rendelkezésre állnak
c) tárgyi feltételek: rendelkezésre állnak.
d) pénzügyi feltételek: rendelkezésre állnak,

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az általános iskolai tanulók ás felsőoktatási hallgatók ösztöndíjáról szóló
9/2009. (Ill. 27.) rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez

A rendelet-tervezet L -áIwz: Az általános iskolai tanulók és felsőoktatási hallgatók
ösztöndijáról szóló 9/2009. (Ill. 27.) önkormányzati rendelet 3. * (3) bekezdésében a
döntéshozatalra jogosult bizottság neve pontosításra kerül: a Kulturális és Sport Bizottság
megnevezés Oktatási, Kulturális ás Sport Bizottságra módosul.

A rendelet-tervezet 2. -ához: A rendelet 4. * (4) bekezdésében a korábbi differenciált
támogatási rendszert egységes támogatás váltja fel.
JelenleL’i szőveiz:

(4) Kedvező ckhués esetén ci: ösz/önciij tómogatós ;navinzólis tizériéke 5.000 Jz’ho

Módosítást követő szöve:

(4) Kedvező döntés eselén ci: ös:töndíj téiziogci/ós mé,iéke 5.000 Ft/hó.
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A rendelet-tervezet 3. -ához: A Rendelet új szabálvozúsként a támogatható felsőoktatási
hallgatók számának évenként történő szabályozását teszi lehetővé.

Jelen1eti szövea:

(3) Az elbirálási szempontokat e rendelet 1. ;nellékkte tartczl;naza.

Módosított szövc’z:

(5,) A tánzogatizató hallgatók számat az Önkormányzat ci pályázat kiírásával egy időben
határozza meg. Az elbírálási szempontokat e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

A rendelet-tervezet 4. ‚-áIzoz: a Rendelet 5. (1) bekezdésében a döntéshozatalra jogosult
bizottság neve pontosításra kerül: a Kulturális és Sport Bizottság megnevezés Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottságra módosul.

A rendelet-tervezet 5. ‚-áJzoz: A Rendelet 6. * (1) bekezdése oiy módon módosul, hogy a
támogatásra jogosultság jövedelemhatára számításának módja megváltozik, ezzel értékhatára
is nő.

Jelenlegi szöveiz:

(1) Az ösztöndíj odaitélésének szociális jéltétele, hogy a pályázó, vagy a pálvázóval együtt
ülők egy főre »no ;wító jövedelme íze hcdaclja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 220 %-át.”

Módosított szöve:

(1) Az ösztöndű odaitélésének szociális fáltétele, hogy a pályázó, vagy a pályázó val együtt
élők egy főre jutó izetto jövedelme íze haladja tizeg ci mindenkori minimálbér összegének 51 %—
ot.

A rendelet-tervezet 6. ‚-áIzoz: A Rendelet I. melléklete a támogatások rangsorolásához
szükséges szempontokat tbgalmazza meg. melyek a számítási alap és az egységes összegü
támogatás miatt módosulnak.

Jelenlei 1. melléklet

1. melléklet

Rursa Hungarieci Feívőoktatc’Lvi Önkormányzati ÖsztöncUjpályázat elbírálás! szempontjai

A) Alapvető szempont a felsőoktatási intézményben tcuzzdnzánycukat megkezdő. illetve
folytató hallgatók családjában az egy fore jutó nettó jövedelem.

Ennek niegfélelően űz alábbi pontértékeket kell alkalmazni:
1.) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 % -ig 20 pont
2.) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 101 % - 130% között I8pom
3.) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 131 % - 160% között lópont
4.) Az öregségi mugd mindenkori legkisebb összegének 161 % - 190% között I4po;zt
5.) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 191 % - 220 % között 12 pont

13,) További ]‚o,7tértékek apályázó, illetve családja hátrányos helyzetéhez kötődnek.
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I.) A tanulohoz kötődő hátj’ánivs heli:et — gvenneket nevel, krónikus betegségben s:e,zied.
fógyatékkal é/Ő albérletben lakik (amennyiben ci: intézménytől 17Cl)) kap a/búr/e/i
hozzájárulást)
pontértéke: 3 pont

2.) A szülők/ki: kötődő hút;ánios helyzet (c/tartottak száma barom vagy an;zcU több, ci

i w/adhan fob cunato el/ata’í ae;n /0 hc te’ a//tn.hu e w cnn m ugdqcn Inc gi ti/t ozott
uninkaképessúgíL fbgiatúkka/ elő nyugdíjas van)
ponterreke: I pont

3.) Egyedülálló pontértéke: Spont

C) A támogatás havi összegét, a biztosítani kívánt ősztönduj mértékét différenciáltan űz
a/ábbiak szerint kell meghatáro:ni.

20 pont és/életre 5.000 Ft
I$-l9pont 1.500 Ft
16-17 pont 4.000 Ft
14-15 pont 3.500 Ft
12-13 pont 3.000 Ft

Új 1. melléklet:
1. melléklet a!2019, (.) rendelethez ‘7

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ősztöndijpályázat elbírálási
szempontjai

3. Alapvető szempont a felsőoktatási intézményben tanulmányaikat megkezdő,
illetve folytató hallgatók családjában az egy főre jutó nettó jövedelem.

Ennek megfelelően az alábbi pontértékeket kell alkalmazni:

1.1. A mindenkori minimá]bér 20 %-áig 20 pont
1.2. A mindenkori minimálbér 21-40 %-a között 18 pont
1.3. A mindenkori minimálbér 41-54 %-a között 16 pont
1.4. A mindenkori minimálbér 55 94-a és felette O pont

4. További pontértékek a pályázó, illetve családja hátrányos helyzetéhez kötődnek.

2.1. A tunulóhoz kötődő hátrányos helyzet — gyermeket nevel, krónikus betegségben szenved,
tögyatékkal élő pontértéke: 3 pont

2.2. A szülökhöz kötődő hátrányos helyzet (eltartottak száma három Vagy annál több. a
családban fölyarnatos ellátást igénylő beteg. álláskereső vagy nyugdíjas. megváltozott
munkaképességű. Fogvatékkal elő nyugdíjas Van)
pontértéke: I pont

2.3. Egyedülálló pontértéke: 5 pont
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3. A támogatás 1. — 2. pont alapján megállapított pontértékek figyelembevételével
felállított rangsor szerint az önkormányzat által az adott évre meghatározott létszám
erejéig adható.

A rendelet-tervezet 7. g-ához: A rendelet hatályba lépéséröl rendelkezik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet. hogy az előterjesztést tárgyalja meg ős a rendelet-
tervezetet szíveskedjen elfogadni.

Békés, 2019. május 23.

Izs á or
pírmester

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző
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